Senseis mappe af Hiromi Kawakami
Hr. Ferdinand, 2013. - 220 sider
38-årige Tsukiko støder tilfældigt på sin gamle lærer fra gymnasiet på en lokal bar. Deres forhold udvikler sig langsomt
fra et tilfældigt bekendtskab til et intenst kærlighedsforhold.
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Den ensomme gourmet af Masayuki Kusumi
Fahrenheit, 2016. - 191 sider
Tegneserie. 18 korte episoder med et bestemt spisested eller
specifik japansk ret i fokus. Han er handelsmand og færdes i
mange forskellige kvarterer over det meste af Japan. Overalt, hvor han kommer, besøger han de lokale spisesteder.

Hundredefodsrejsen af Richard C. Morais
NB Books, 2011. - 260 sider
Den unge indiske Hassan Haji kommer med hele sin store
familie til en lille by i Sydfrankrig, hvor faderen under stort
postyr åbner en restaurant. Den talentfulde Hassan bliver
kokkeelev i restauranten overfor, og efter nogle år rejser han
til Paris, hvor han ender med at blive stjernekok i det franske
køkken.

Otte opbyggelige fortællinger om kærlighed og
mad og fremmede byer af Jan Sonnergaard
Gyldendal, 2013. - 510 sider
Noveller. Otte fortællinger hvor man(d) følger hovedpersonernes liv, eventyr i forskellige miljøer i europæiske storbyer.
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Cellernes memoirer af Jakob Brodersen
Radius, 2015. - 215 sider
Martin, som er kok i København, bruger al sin tid på smag og
dufte. Efter et uheld i køkkenet rammes han af angstanfald og
det viser sig at Martins lugtesans rummer tidligere generationers
traumatiske oplevelser.

En delikatesse af Muriel Barbery
Tiderne Skifter, 2011. - 250 sider
En rig og magtfuld madanmelder ligger på sit dødsleje og tænker
tilbage på de mange måltider, han har konsumeret, mens han
længes efter en helt bestemt smag. Men hvad er det nu, det er?

Babettes gæstebud af Karen Blixen
Gyldendal, 2006. - 84 sider
Babette, flygtning fra Frankrig, lever i 14 år som husholderske
hos to aldrende provstedøtre i en lille norsk fjordby. En dag skaber hun ved hjælp af en lotterigevinst et vidunderligt måltid for
menigheden.

Sødbitter af Stephanie Dahler
Lindhardt & Ringhof, 2017. 389 sider
Sex, stoffer og gourmet. Det hektiske og rå liv backstage i restaurationsbranchen i New York, hvor Tess må arbejde sig op fra bunden. De to erfarne tjenere, Simone og Jake vækker hendes appetit på både mad, vin og sex.

Mænd & får af Davide Enia
Arvids, 2016. - 84 sider
Indholdet af en kurers dagbog fra 2. verdenskrig videreformidles
til læseren, og trådene til gamle madtraditioner samt deres betydning for mennesker udgør en central del af bogen. Historien
fortælles af kurerens barnebarn og sammenkobler fortiden og
nutiden.

Hjerter i chili af Laura Esquivel
Samleren, 1991. - 233 sider
Om kærlighed og kogekunst i 1910'ernes Mexico i den sanselige
og sørgmuntre historie om Tita og Pedro, som ikke kan få hinanden, fordi familietraditionen kræver, at Tita passer sin mor, til
hun dør.

Delikatessen af David Foenkinos
Hr. Ferdinand, 2012 . - 336 sider
Den unge, smukke enke Nathalie arbejder sig igennem sin sorg i
et fransk, IKEA-ejet selskab. Her opstår et bizart trekantsdrama,
da chefen nærmest er besat af hende, og hun derimod indleder
et forhold til den anonyme og kedelige svensker Markus.

Der er ingen ende på Paris af Ernest Hemingway
Lindhart & Ringhof, 2012. - 540 sider
Forfatterens (1898-1961) erindringer fra sit ophold i Paris i årene
1921-1926 med omtale af sin begyndende litterære virksomhed
og portrætter af nogle af de kollegaer han traf, f.eks Gertrude
Stein, Ezra Pound, James Joyce og Scott Fitzgerald.

